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Mededelingen van de redaktie
De Nationale Populieren Commissie, de Stichting Industrie-Hout en de Vereeniging
van Nededandsche Papierfabrikanten hebben elk jaar hun bijdrage aan her tijdschrift
sterk verhoogd, zodat die van de lezers vanaÍ l97I gelijk kon blijven.
Nu echter hebben wij, door de inmiddels steeds verder gestegen kosren, moeten besluiten ook de abonnementsprijs te verhogen.

\Vij verzoeken u vriendelijk het abonnementsgeld over 1976 ad f 7,50 (inkl.47o
BT\7) zo spoedig mogelijk over re maken op girorekening nr. IIl 29 15 t.n.v.
Stichting ,,Populier" te NTageningen mer vermelding van: ,,abonnement 1976". (Zie
de in dit tijdschrift los bijgevoegde nota.)
Buitenlandse abonnementen worden verhoogd met I 3,60 verzendkosten met uirzondering die van België, Luxemburg, Suriname en Ned. Antillen.

Door tijdige betaling werkt u mee het abonnemenrsgeld zo laag mogelijk te houden.
bespaart daarmee de administratie van het tijdschrifr veel werk en u voorkomt
dat t.z.t. uw abonnementsgeld wordt verhoogd met I 1,- administrariekosren.
Indien u de girodienst hebt gemachtigd tot periodieke overschrijving, of wanneer u
lid bent van de Brabantse Populieren Vereniging, geldt deze mededeling niet voor u.

U

Van abonnementen, die niet vóór 1 januari 1976 zijn opgezegd, is het volledige
Drukkedj:

abonnementsgeld voor 1976 verschuldigd.

Boek- en Offsetdrukkerij
Verweij rVageningen B.V.
Bergstraat 32a, W ageningen
ïelefoon 08370-1,281ï

Mededelingen Brabantse Populieren Vereniging
Al g enene

Foto omslag:
Een ca. 70- jailge P. 'Serotina'
aan de rund. aan de oade ,,BoluerAen"

in Haarlem.
Foto's:

Omslag: J. L. Guldemond, Haarlem
bIz. 69 er 70: R.B.L. De Dorschkamp, 'S7ageningen
blz. 71,72 en 7): J. L. Guldemond,
Haarlem

btz.77: J. F. Sollie, Kampen
blz. 79: Rijksdienst IJsselmeerpolders
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vergadering goedgekeurd.

De jaarstukken werden goedgekeurd.
Brief ingekomen van de heer V. Timmermans, dar hij wegens drukke werkzaamheden geen tijd had om aan te blijven als voorzitrer.
Tot nieuwe voorzirter werd gekozen G. Bruggink te Veghel.
Het Bestuur is thans vastgesteld als volgt:
G. Bruggink, voorzitter,
H. van Iersel, sekretaris/penningmeester,
K. Adema,
C. van Nispen ror S€venaer,

H. de

Ifuuyff,

V. Timmermans,

C. Tutein Nolthenius, bosbouwkundig adviseur.
Adres sekretariaat: Schoors traat 2I, Udenhout.
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H. A. v. d. Meiden
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Proíessor Hellinga nam aÍscheid

Op 10 oktober waren honderden Nederlandse bosbouwers en
andere belangstellenden in de aula van de Landhouwhogeschool
bijeen om Prof. Dr. G. Hellinga, hoogleraar in de houtteelt van
de gematigde luchtstreken, zijn afscheidskollege te horen geven.
,,De gulden middenweg", zo had Prof. Hellinga zijn rede genoemd. Daarin brak hij, zoals hij steeds heeft gedaan, een lans
voor een genuanceerde benadering van de betekenis van ons bos.
Hij waarschuwde tegen een eenzijdige beklemtoning van bepaalde funkties daarvan zoals in de afgelopen vijftien à twintig
jaar het geval is geweesr. In dit verband legde hij de nadruk
erop dat de houtproduktie een teveel verwaarloosde maar toch
uiterst belangrijke funktie van het bos is, maar kon hij ook een
gunstige kentering in de laatste tijd signaleren.

Prof. Hellinga werd na zijn kollege door een aantal verregenwoordigers van Landbouwhogeschool en bosbouw toegesproken.
Ik had daarbij het genoegen hem als voorzitter van de Nationale
Populieren Commissie te mogen toespreken. Dit genoegen was
des te groter omdat wij sinds lang goede vriend en zijn.
De heer Hellinga is al sinds 1957 als verregenwoordiger van de
Landbouwhogeschool lid van de N.P.C. en daarmee de nestor
van deze commissie. Hoewel hij in alle opzichten een aktief lid
is, aarzel ik niet te konstateren dat hij zijn groorsre bijdrage aan
ons werk leverde als voorzitter van de vroegere werkgoep
,,Houtteelt" van de N.P.C. Deze kleine groep bestond verder uit

In 1962 begon de werkgroep een onderzoek in te stellen naar
de mogelijkheden en de wenselijkheden van een nauwer kontakt
tussen allen die in de populierenteelt zijn geïnteresseerd. In dit
kader hebben wij vele oriënterende besprekingen gevoerd overal
in het land. Eén van de konklusies q/aartoe dit leidde was dat er
duidelijk behoefte bestond aan een populair tijdschrift voor de
populierenteelt. Op 6 mei T963 deed de werkgroep voorstellen
daarvoor toekomen aan het Dagelijks Besruur van de N.P.C.
Reeds een jaar Iater verscheen het eerste nummer van het tijdschrift. Toen had zich inmiddels de eerste redaktie gevormd,
waaw^n Prof. Hellinga voorzitter was. Dat de opzet goed is geweest blijkt uit het feit dat dit tijdschrift, dat velen aanvankelijk
een kort leven beschoren zagen, nog steeds bestaat en, wat meer
zegt, een nog steeds groeiend aantal abonnees kent.
Oorspronkelijk was ,,Populier" een uitgave van de Nationale
Populieren Commissie, maar eind 1966 werd besloten om praktische redenen het blad onder te brengen in een nieuwe stichting met eveneens de naam ,,Populier". Ook van deze stichting
was Prof. Hellinga de eerste voorzitter. Toen ik hem in die
funktie per 1 januari 1969 opvolgde, zij het slechts voor een
overgangsperiode van één jaa4 kreeg ik dank zij hem en de
andere aktieve redaktieleden een erfenis die geen enkel probleem leverde. Vijf jaar lang dus heeft Prof. Hellinga het elan
in de redaktie en daarmee in het tijdschrifr kunnen bewaren en

Ir. J. L. F.

daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan een betere verstandhouding tussen al diegenen die belangstelling hebben voor

,,Populier".

de teelt van populier en wilg. Hiervoor breng ik, ongerwijfeld
namens alle lezers van ons tijdschrift, de heer Hellinga bij zijn
afscheid van de aktieve bosbouw op deze plaats mijn erkentelijkheid over. Ik rwijfel er niet aan dat hij de gang van zaken
rond ,,Populiet", zij het dan nu op enige afstand, mer belangstelling zal blijven volgen.

Overbeek, nu Hoofdingenieur-Direkteur voor de
Landinrichting in de provincie Utecht, en mijzelf. Deze groep
heeft veel ondernomen waarover ik het nu niet verder wil hebben, met uitzondering van een aktiviteit die verklaarr waarom
ik op deze plaats aandacht besteed aan her aÍscheid van Prof.
Hellinga. Die aktiviteit betrof de oprichting van ons tijdschrift

J. Gremmen en M. de Kam
R.B.L. ,,De

Dorschkamp"

/

De noodzaak van het gebruik van gezond vermeerdeÍingsmateriaal van Salix alba in
verband met de verspreiding van de Watermerkziekte

Inleiding

ln

1924 verscheen in Engeland een uiwoerige publikatie over
een opvallende ziekte van de Cricket bat wilg (Salix alba var.
caerulea) die de naam van I(/atermerkziekte kreeg (Day,I)24).
In genoemde bijdrage wordt de ziekteverwekker voor het eerst
beschreven als Bacterium salicis.
In Nederland, waar een soortgelijke ziekte in de schietwilg
(Salix alba) door Professor Johanna ITesterdijk werd gesignaleerd, werd het onderzoek naar deze ziekte opgedragen aan een
van haar studenten, mejuffrouw Lindeijer. Deze schreef de ziekte in Nededand toe aan een nog onbekende bacterie, die zij de
nieuwe naam gaf van Pseudomonas saliciperda (Lindeijer,
1932).

Later onderzoek

in

Engeland verricht door Dowson (1937)
toonde aan, dat de reeds genoemde Bacterium salicis de oorzaak
is van de watermerkziekte. De naam van deze bacterie werd
tenslotte veranderd in Erwinia salicis (Day) Chester (Breed et
a1.,1957).

i965 werd een sterke uitbreiding van deze wilgenziekte in grote delen van Nederland en in aangrenzende gebieOmstreeks

den van Duitsland waargenomen. In de hierna volgende jaren
onrwikkelde deze ziekte zich tot een ware plaag.
Gedurende de zestiger jaren werd door Jansen (1969) een inventarisatie verricht naar de omvang van de ziekte in Nederland. Tijdens dit onderzoek bleek dat er geen duidelijk verband
is tussen het optreden van deze ziekte en de bodem en evenmin
met het gebruik van zekere wilgenklonen.
Geruime tijd bestond in ons land grote twijfel over de vraag
welke van de twee hier bovengenoemde organismen, Erwinia
salicis of Pseudomonas saliciperda, de werkelijke oorzaak is van
de in ons land optredende ziekte, totdar omstreeks 1970 aangetoond kon q/orden dat E. salicis de verwekker is (Gremmen

& De Kam, 1970).
De resultaten van het onderzoek hebben aangetoond, dat

deze

ziekte zich zo sterk heeft kunnen uitbreiden als gevolg van de
wijze van vermeerdering van de wilg. Daarom zal in deze bijdrage het aksent vallen op de noodzaak van het gebruik van
gezond vermeerderingsmateriaal. Daarnaast zal ook aandacht geschonken worden aan de rol van bestaande infektiebronnen in
het terrein. Dit in verband met de kans op infektie van het gezonde vermeerderingsmateriaal.
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In

Nederland wordt Salix alba plaatselijk vermeerderd door middel van zogenaamde ,poten".

Deze zijn als regel afkomstig van bestaande
of in de omgeving voorkomende

schietwilgen

knotwilgen. Deze ,,poten" hebben een leeftijd
die varieert van 3 tot 5 jaar. Soms worden ook
I-jarige,poten" met een lengte van 60 tot 80
cm gebruikt, welke ,,langstekken" worden genoemd. Daarnaast wordt de schietwilg in overwegende mate vermeerderd door middel van
l-jarig,,kortstek" van20 tot 25 cm lengte.
Eigen onderzoek
Tijdens het uitgebreide onderzoek van de afgelopen jaren werd de bakterie E. salicis uit talloze
schierwilgen en knotwilgen geïsoleerd. Naast de
gebruikelijke labotatorium techniek van isolatie
op voedingsbodems werd ook overgegaan tot
toepassing van enkele serologische werkwijzen.
De hiervoor benodigde antisera werden verkregen van de bakterie-isolaties nr. 32 en 51. Ofschoon gebleken is, dat deze serologische methoden waardevolle informaties kunnen geven,
bleek het isoleren op voedingsbodems toch onontbeedijk, omdat alleen deze methode een duidelijk anrwoord geeft omtrent de vitaliteit van

a

---->
x

dangetas, (stiPpeiliintier).
a zond.e, ziehteuerscbijnselàn, mzar wel besmet (,,symptoomloos").Tah b met d.uid.e-

Fig, 1 (schemathch) Knotuilg door de lVatermerÈziekte
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,* àrr" bomen

(a en b) z*llen opnieuu zieke bomen geuen (X).

de bakterie.

Door toepassing van deze gekombineerde

tech-

nieken kon E. salicis in de hierna volgende gevallen worden aangetoond:
1 Uit de levende takken en stammen van
schietwilgen van gevarieerde leeÍtijd met typische ziekteverschijnselen, en in enkele gevallen
uit zieke bomen, die nog geen symptomen ver-

=-+

tonen.

2

Uir. dode takken en stammen van wilgen, die
door de ziekte tot afsterving waren gebracht.
3 Uit de stobben van gevelde, zieke wilgen.
4 Uit levende en dode wortels vanbomen met

a

I

4

-+

ziekteverschi j nselen.

5 Uit het 3-jarige opslag, dat zond'er ziekteverschijnselen gevormd werd op stobben van
gevelde, zieke wilgen.
6 Uit 2-,3-,4- en 5-jarige wilgen die met een

l-

2 (schem*isch) Moenroaen besmet met E. salicis.Tah a (3-iarig);Tak b (4-iarid'
,,poten" (a en b) z*llen zieke bomen reprodtceten (X)

Fig.

Di

reinkultuur van Erwinia salicis werdcr geïnokuleerd en als gevolg hiervan ziek werden.

.t

7 Uit 3-, 4- en 5-jarige wilgen die na inokulatie met een reinkulruur van Erwinia

14

t.

salicis

zonder ziekteverschijnselen bleven, maar waar de
bakterie nog na vier jaar door her-isolatie kon
worden aangetoond bij de inokulatieplaats.

Uit punt 1 van genoemd overzicht bliikt

dat

,poten" van bomen met verwelkingssymptomen

en die van de zogenaamde ,,symptoomloze" wilgen, bijdragen tot de verdere verspreiding van
deze ziekte (figuur 1). De hieruit ontstane bomen zullen na kortere of langere tijd opnieuw
ziekteverschijnselen gaan vertonen en daarna afsterven. Ter illustratie van dit feit het volgende.

Het groeps- of rijgewijs afsterven van schietwilgen in de omgeving van boerderijen wijst
die
meestal op gebruik van besmette
"poten",
van één van beide kategorieën wilgen afstam-

a

_\"

x

--*
Fig. 3 (scltematisch) Moentoum besme, me, E. salicis, E, vlicis beaindt zicb niet in de
1- en 2-jarige scbe*let (b en a).
De ééniariie korï eo langstehken e* de ttueeiarige sche*tert aan deze moeren zijn arij
aan d.e bakteie en zsLlem d*s gezonde bomcn geoen (X).

men. Ofschoon het gebruik van ,,poten" vaak lokale betekenis

heeft en overwegend gebruik wordt gemaakt van ,,kortstek"

voor de vermeerdering van Salix alba, is niettemin gekonstateerd
dat tegenwoordig in nieuwe rekreatie objekten, wilgenpoten
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worden gebruikt, waarvan niet alleen de herkomst onbekend is,
maar waarvan ook de gezondheidstoestand twijfelachtig is. Enerzijds zijn de lage kosten van dit type vermeerderingsmateriaal
en de snelle ontwikkeling vaÍr een ,Boot" ror een boom van form at zeer aantrekkelijk, anderzijds is steeds het risiko aanweztg,
dat reeds een groot percentage van deze ,,poren" besmet zijn
met Erwinia salicis. Dit resulteert dan later in verwelkende en
afstervende bomen.
Naast deze vermeerdering door ,poten" afkomstig van oudere
wilgen of zelfs van knotwilgen heefr vermeerdering vooral
plaats via moerstoven. Hierbij dient men echter rwee merhoden
te onderscheiden.
Ten eerste een werkwijze die vooral in Engeland wordt toegepast bi, de vermeerdering van de cricket bat wilg. Hierbij wordt
uitgegaan van 3- tot 4-jailge ,,sets" van circa 5 centimerer diameter en 2,5 ror. 3,5 meter lengte, die voor dit speciale doel op
bedden worden geteeld (figuur 2). Deze ,,sets" kan men het
beste vergelijken met de ,poten" die afkomstig zijn van opgaande schietwiigen of knotwilgen, die bij ons te lande worden
gebruikt.
Ten tweede, een methode waarbij uitsluitend wordr uitgegaan
van l-jarig hout, dat verder opgekweekt wordr en later als
L-jarig oÍ ouder beworteld plantsoen verhandeld wordt.
Ofschoon de rol van de ,,poten" aÍkomstig van knot- of boomwilgen voldoende vaststaat bij de verspreiding van de watermerkziekte, betekent dit nog geenszins dat hiermee de verdere
mogelijkheden van verspreiding van de bakterie zouden zijn uitgeptt.Zo attendeerde Peace (1962) in Engeland op het bestaanEerste

!

staditm uan de Vlaternerkziekte bij Sàix alba.

dit bijzondere
in de verspreiding van de bakterie kreeg onze volle aan-

de gevaar van besmetting via de moerstoven. Ook

aspekt
dacht.

Om de rol van de moerstoof als besmettingsbron van E. salicis
en een verdere verspreiding van de bakterie via her stek vast te
stellen, werd de volgende proef opgezet.
Voorjaar 1971 werden enkele honderden l-jarige stekken in de
kwekerij uitgeplanr. Deze stekken werden gesneden van duide-

lijk

verkleurde wilgentakken afkomstig van knotwilgen met
In de loop van
1971 ontwikkelden zich uic deze stekken volkomen normale

typische verschiinselen van de watermerkziekte.

scheuten, die geen enkel spoor van de ziekte vertoonden. Gedu-

rende de jaren
matische wijze

l97I
uit

ror en mer 1974 wetd vervolgens op sysre-

uit de
l-,2-, 3- en 4-larige scheuten geïsoleerd met het doel positieve
informatie te verkrijgen over het al- of niet aanwezig zrjn van
de ziekteverwekker in deze delen. Uit dit onderzoek is in eerste
instantie gebleken, dat deze bakterie in staat is om gedurende
deze oorspronkelijke stekken, alsmede

een periode van tenminste vier jaar aktief

in de oorspronkelijke

stek over te blijven, met andere woorden in staat is om de
nieuwe moerstoof geruime tijd te besmetten. Daarnaast kon
worden vastgesteld dat geen verspreiding van de bakterie plaats
heeft van de besmette moerstoof naar de hierop gevormde 1- en
2-jarige scheuten (figuur l). Pas in het derde groeiseizoen
(1973) van deze scheuten werd gekonstateerd dat E. salicis in
staat was deze binnen te dringen. Dit percentage nam geleidelijk toe in de 4-jarige scheuten (1974).
Uit deze proef blijkt onomstotelijk dat ,,poten" van drie jaar en
ouder de watermerkziekte kunnen verspreiden (figuur 2).
Át'sterui ng oan takken en uorntirtg tan paterlot als geuolg adn dantdJting
door E. salicis.
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Diskussie

Uit het bovenstaande onderzoek is gebleken dat

vermeerdering

van schierwilgen (Salix alba) door ,Boten" afkomstig van knotof boomwilgen bijgedragen heeft tot de verspreiding van de gevreesde watermerkziekte in Nederland.
\7ong, Nash & Pteece (I974) berichtten hetzelfde van de ,,sets"
die afkomstig zijn van moerstoven die ter vermeerdering dienen
voor de Cricket bat wilg. Deze ,,sets" zouden verantwoordelijk
zijn geweest voor de verspreiding van deze ziekte in sommige
delen van Engeland.
Bij het onderzoek in Nedetland werd bovendien vastgesteld, dat
moerstoven als besmettingsbron van E. salicis kunnen fungeren
en dat de bakterie gedurende een periode van tenminste vier
jaar in dergelijke stoven in leven kan blijven. Daarnaast bleek
dar E. salicis niet in de 1- en 2-jarige scheuten binnendringt,
maar pas in de 3-jarige en oudere. Hierbij dient nog wel te
worden opgemerkt dat indien de moerstoven te lang worden
doorgeteeld en in verzwakte konditie geraken, zelfs de 1- en
2-jaáge scheuten de kans lopen te worden besmet. Een soortgelijke waarneming werd gedaan bij sterk verzwakte, aangetaste
knotwilgen.
Het is van belang om hier nog even in te gaan op het bestaande
gevaar van een infektie van het gekweekte gezonde uitgangsmateriaal indien dit geplant wordt op terreinen waar besmet-

Groebsgeuijze at'sterilng aan Salix alba door E. nJicit

tingsbronnen van de watermerkziekte voorkomen. Dit betreft
vooral die gebieden waar zieke of dode boom- of knotwilgen
voorkomen, of de resten ervan in de vorm van achtergebleven
stobben of wortels na de velling van de zieke bomen, daar ook
deze resten levende bakteriën kunnen bevatten.
Ofschoon tU7ong & Preece (1973) op de besmettingskansen wijzen die van zulke stobben uitgaan en meedelen dat E. salicis

vijf jaat oÍ langer vitaal kan blijven, werd nochtans het
eksperimentele bewijs voor de overdracht van deze bakterie van
dergelijke stobben of wortels naar nieuw aangelegde beplantingen nog niet geleverd. Niettemin is deze veronderstelling niet
van goede gronden ontbloot, daar de genoemde onderzoekers
meedelen, dat de helft van de onderzochte, zieke bomen (154
stuks) in de onmiddellijke nabijheid voorkwamen van stobben,
afkomstig van zieke bomen.
Verder onderzoek naar de mogelijkheid van verspreiding van
E. salicis via wortelkontakten, wortelvergroeiingen of zelfs via
de grond zalplaats hebben in de afdeling Pathologie.
hierin

Bestrijding
Gezien de nieuwe resultaten van dit onderzoek zal de hier aangegeven wijze van bestrijding op enkele punten afwijken van

die welke eerder was aangekondigd in ,,Groen" van 9/1974
(Gremmen & De Kam, 1973).
Het gebruik van ,,poten" van boom- of knotwilgen moet worden gestaakt, daar niet met zekerheid vast te stellen is of deze
vrij zijn van een besmetring van E. salicis. Het is vastgesteld
dar vele wilgen dragers zijn van deze gevaarlijke bakterie en
toch geen ziekteverschijnselen vertonen.
Naast de vermeerdering via ,,poten" beschikken we over een
beter alternatief door gebruik te maken van eenjarige kort- en
langstekken alsmede van tweejarige scheuten van gezonde moerstoven. Er werd reeds op gewezen geen stek te snijden van
oude moerstoven, daar ook hier soms 1-jarige scheuten besmet
kunnen worden. Het is daatom van groot belang om de moerstoven op regelmatige tijdstippen te verjongen.

Er bestaan aanwijzingen dat besmetting van gezonde,,poten" of
van gezond plantsoen plaats heeft via stobben of wortels van
nog aanwezige wilgen of via stobben van gevelde, aangetaste
wilgen. Het verdient daarom vooral aanbeveling om nieuwe
wilgenbeplantingen op terreinen aan te leggen waar zich geen
zieke of dode schietwilgen bevinden.

Het vellen en verbranden van zieke en dode wilgen, alsmede
van de smbben d,raagt zeker bij tot een vermindering van het
gevaat vaÍ besmetting. In gebieden met veel infektiemateriaal
kan vrorden overwogen om de teelt van schietwilgen voor enige
tijd op te schorten. Helaas beschikken we niet over voldoende
gegevens om maar enigszins bij benadering aan te geven hoe
lang een dergelijke periode wel zou moeten duren.
Tenslotte nog een enkel woord over de betekenis van het knotten. De heersende opvatting, dat door het knotten de wilgen de
watermerkziekte kwijtraken, berust op een misverstand. Deze
ingreep, die om de drie jaar moet plaats hebben, dient uitsluitend tot het behoud van de knotwilg zelf. Indien deze te ver
doorschiet, zal de pruik op onherstelbare wijze door de bakterieziekte worden aangetast en zal de boom afsterven. Ondanks dit
knotten kunnen vele knotwilgen nog jarenlang dragers zijn van
deze bakterieziekte en dus een potentieel gevaar vormen voor
jonge wilgenbeplantingen, waarmee men bij de aanleg terdege
rekening zal dienen te houden.

De slotkonklusie is rlat ile schietwilg (Salix alba) dient te
worden vermeerderd door mirlilel van 1- of 2-jarig stek afkomstig van moerstoven. Dit stek is nog niet met de bakterie
besmet.

7T

Het gebruik van ,,poten" van oudere wilgen en van knotwilgen
moet worden gestaakt, daar er geen enkele garantie is dat deze
vrij van de ziekte zijn.
Gaarne willen wij hier de gelegenheid aangrijpen om de heren
H. P. Maas Geesteranus en H. Vruggink van de afdeling Bakteriologie van het Instituut voor Plantenziektekundig Onderzoek
te danken voor hun waardevolle medewerking verkregen tijdens
dit onderzoek. De heren A. Hoekstra en J. P. Couenberg, beide
van de Dienst van Publieke I7erken van de Gemeente Ámsterdam willen we bijzonder dankzeggen voor alle bereidwilligheid
ondervonden bij de aanleg van veldproeven.
L;ter4tiltJr
Breed et al., 1957

Ed. 7.

- In Bergey's Manual of determinative Bacteriology.

- The Watermark disease of the cricket-bat willow
(Salix caerulea) Ox{ord. For. Mem. nr. 3.

Day, $7'. R., 1924

J. L. Guldemond
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Dowson, W. J., 1937 - Bacterium salicis Day, the cause of the Watermark disease of the cricket-bat willow. Ánn. Áppl. Biol.24: t28-r44.
Lindeijer, E. J., tglZ - De bakterie-ziekte van den wilg veroorzaakt
door Pseudomonas saliciperda n.sp. Dissertatie, Baarn.
Gremmen, J.& M.de Kam, 1970 - Erwinia salicis as the cause oÍ
dieback in Salix alba in the Netherlands and its identity with Pseudomonas saliciperda. Netherl. Journal Plant Pathol. 76:249-252.
Gremmen, J. & M. de Kam, 1973 - Enkele aspecten van onderzoek
over de $Tatermerkziekte van de schietwilg. Populier, nr. J. (Ook verschenen in ,,Groen" 9, 1914.)
Jansen, E. C., 1969 - De Watermerkziekte, een ernstige bedreiging van
de schietwilg (Salix alba L.). Nederl. Bosbouw Tijdschr. 4l: 118-126.
Peace, T. R., 1962 - In Pathology of trees and shrubs, Clarendon Press,
Oxford.
\Wong, \W. C. & T. F. Preece, 1973 Infection of cricket bat willow
(Salix alba var. caerulea) Sm. by Erwinia salicis (Day) Chester detected
in the field by the use of a specific antiserum. Plant Pathol. 22: 95-97.
\7ong, lw. C., T. H. Nash & T. F. Preece, 1974 - A field survey of
watermark disease of cricket bat willow in Essex and observations on
some oÍ the probable sources of the disease. Plant Pathol. 4:21-29.

Populieren in Haarlem

Dienst van de Hout, de plantsoenen en de begraaÍplaatsen, Haarlem

I
Foto

1

Foto 2

Populieren in Haadem? De bomen, het hout in Haarlem, dar
zijn toch ,,de Hout" met zijn eiken en beuken, de ,,Bolwerken"
en de parken met hun talrijke soorten? Maar populieÍen. .. ?
Nee, Haarlem is geen rypische populierenplaats, waar deze soort
door massaal v@rkomen grotendeels het beeld bepaalt. Toch is
de populier steeds gebruikt in het stadsgroen, vroeger en nu.
Men heefr ook in Haarlem profijt gehad vaÍ zijr. vele goede
eigenschappen, al gebiedt de eedijkheid te zeggen dat men zich
wel eens heeft verkeken op deze eigenschappen, met name de
groeisnelheid (ook van de wortels!) en de konkurrentiekracht.
Terwijl er ook wel eens naar de populier ,,gegrepen" is met een
gevoel van: ,,als er dan geen andere mogelijkheid is, dan maar
populier", waarbij later deze gedwongen keus in vele gevallen
toch geen slechte blijkt te zijn geweest.
Dit is verre van een wetenschappelijk artikel, het heeft mer onderzoek ook nauwelijks iets te maken. Bomen in een stad, zo
ook onze Haarlemse populieren zijn aan tal van wisselende faktoren in ruimte en tiid onderhevig, waardoor het vaststellen of
verklaren van groeiprestaties een hachelijke zaak wordt. Liever
dan dat ook maar zelfs te proberen wil ik U een eenvoudig
beeld geven van wat populieren in onze stad betekenen en wat
ze naruurliik elders ook kunnen betekenen. Helemaal niets bij-

Foto

i

zonders dus, alleen een aantal notities

bij wat foto's in oude en

nieuwe stadsdelen.

1. Een 'Serotina'van ca. 70 jaar (stamdoorsnede 130 cm,
lengre 32 m) op een markant punt aan de rand van de oude
Bolwerken. Er staan meer van deze oude populieren in deze
groene gordel aan de noordzijde van de oude stad en men zou
ze vanwege hun majestueuze gestalte niet graag missen. Zij het,
dat bijvoorbeeld deze boom wel gebreken begint te verronen:
er zijn al eerder grote armen uitgewaaid en ook bij de laatste
storm in september j.l. kwam weer een zware tak (een ,,halve
boom") naar beneden. Gelukkig staat hij nogal vrij in het plantsoen en bleef de schade beperkt tot een verplerrerde jonge iep.
Maar takbreuk blijft bij deze oudere populieren een duidelijk
risiko. I7e zullen trachten de boom door een flinke boomverzoÍgiÍtg weer wat te fatsoeneren. (Let wel: ik bedoel inderdaad
aerzorging, van oude wonden, afgebroken of dode takken, rotte
plekken e.d. en géén chirurgie: dat lijkt mij bij populieren - of
wilgen - nauwelijks verantwoord.)
Foto

2. 'Berolinensis'-populieren van ca. 25 iaar (stamdoorsnede 60 cm, lengte 17 m) in een oudere straat. Of populieren hier

Foro

1a
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De oP zo'n 4 metet afstand staande huizen raken aardig in de verdrukking en er komen nogal eens klachten over belemmering van licht en zon,
rommel op de balkons en in de dakgoten, wortelgroei in de tuinnu wel de juiste keus zijn geweest.

..

tjes (waarin verder niet veel meer
liggend klinkerplaveisel.

wil gedijen...) en ongelijk

3, Die wortelgroei van de populieren van foto 2 is inderdaad formidabel. Het is voor stratenmakers nauwelijks bij te
houden: het trottoir, de band en het straatdek worden voortdurend opgelicht en niet zo weinig ook. De bomen hebben trouwens via hun wortels zelf voor verjonging gezorgd: in menige
tuin en ligusterhaag en zeifs langs de stoeprand komt uitbundige wortelopslag voor. Ook in andere populierenstraten van
Haarlem is de wortelgroei nogal eens een onplezierige zaak.

Foro

Foto

4. Hier staan de populieren beter op hun plaats. Vrij-

staand langs het Spaarne komen deze ca. 25 jarige 'Robusta's
(stamdoorsnede 60 cm, lengte 24 m) goed tot hun recht. De
bomen voldoen hier prima en hebben een redeliike tuimte voor
verdere ontwikkeling: de onderlinge a{stand is 16 m. Bovendien
heeft men hier langs de waterkant toch eigenlijk in een gering
aantal jaren een forse bomenrij gekregen, hetgeen ook vanaf de
overzijde een fraai beeld oplevert. Voorai in de eerste naoorlogse jaren is nogal van populier in de straten gebruik gemaakt om

de lege plekken snel weer op te vullen en daaruit ziin enkele
fraaie beplantingen ontstaan. Een flinke ruimte is hierbij echter
wel essentieel, zowel tussen de bomen onderling als van bomen
tot gevels. Zo heeÍt bijvoorbeeld in een ander stadsdeel een
kapitale dubbele populierenlaan (boomafstand 16 m in driehoeksverband) ondanks de vrij ruime onderlinge afstand een
niet eens zo dichtbij (7 à 8 m) staande huizenwand toch over

Dit is de bekende Spanjaardslaan langs de zuidrand van de
Haarlemmerhout. Vroeger was dit een oude lindenlaan, waarvan
de bomen zo slecht werden dat tot totale velling moest worden
besloten. Dat gaf nogal wat opschudding in de stad maar het
kappen werd uitgevoerd en niet ten onrechre, want de linden
kwamen in splinters naar beneden. Er werd in 1960 een nieuwe
beplanting met linden aangebracht, maar vanwege de langzame
groei daarvan werden er 'Robusta'-populieren ,,als wijkers" tussen geplant (afstand populier-linde 7 m). Het is bijna te raden
wat er gebeurde: de populieren groeiden voorspoedig en snel
op, de linden groeiden langzaam en met gebreken en raakten
steeds meer in de verdrukking. Door de onbevredigende groei
van de linden was het niet haalbaar de populieren tijdig te verwijderen: tenslotte waren dat al bomen en de linden nog lang
niet. Nu - na 15 jaar - ziin de populieren groot (stamdoorsnede 40 cm, lengte 1! m) en is het een prachtige gelijkmatige
beplanting vau vier rijen, terwijl de linden heterogeen en maar
zeer matig gegroeid zijn (stamdoorsnede tussen 8 en 15 cm,
lengte tussen 5 en 8 m) en op vele plaatsen vervotmd. \7ie zal
nu de populieren nog willen kappen? Het is een fraaie, brede
laan en de populieren vormen tevens een goed windscheÍm voor
de daarachter gelegen Hout, waar we niet graag de daar staande
oude bomen zouden willen biootstellen aan een plotselinge vrije
is.

stand op de wind. Deze populierenlaan is een belangrijke afsluiting van het gebied van de Hout en daarom moet het nu
maar een oude populierenlaan worden en dat zal best kunnen
ook. rillat er nog van de linden zal worden? Persoonlijk heb ik
best vrede met deze laan nu en velen met mij, maar de situatie
toont wel aan dat het wijker-blijver-systeem van populieren en
andere soorten wel eens tot andere resultaten kan leiden dan
aanvankelijk beoogd, zeker in het om-en-om-laanverband op
niet al te grote afstand.
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Foto 4

Foto

Foto 6
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€en grote lengte grotendeels ,,ingepakt", hetgeen nogal eens
klachten oplevert. \Vat te doen? De helft der bomen verwiideren zou bijzonder iammer zijn, maar we kunnen ook moeilijk

Foto 6. Weer populieren langs het Spaarne, maar nu meer buiten de oude stad. Deze 'Robusta's van ca. 28 jaar (stamdoorsnede 55 cm, lengte 25 m) staan iangs een gÍoene zoom van

hele kronen eraf halen en dat steeds weer. Bij de bomen op de
foto is dat gelukkig geen Probleem: de afstand tot de huizen is
groot genoeg. \7el zal men bij alle wat ouder wordende populieren langs straten rekening moeten houden met onaan3ename
verrassingen in de vorm van takbreuken. De populier blijkt niet
zo solide te zijn dat hij sterke windaanvallen altijd ongestoord
kan doorstaan en na een beetje storm moet er vaak heel wat
populierehout geruimd worden van oudere bomen.

een nieuwe stadswijk en vormen èn vanaf de Spaarne-oevers èn
vanuit de nieuwbouw een markante beeldbegrenzing en hebben
ook in korte tijd gezorgd voor een onmisbare aankleding van

Foto

5.

Een heel andere siruatie, waar geen huis

in de buurt

her gebied. Juist in dit soort stadsrandsituaties is de populier
vaak een goede keuze. In de ontmoeting tussen (nieuwe) stad
en ouder landschap zoals hier kan de snelgroeiende populier
voor beide partijen een waardevolle rol spelen: het nieuwe
krijgt snel groen van formaat en vanuit het oude gezien worden
de nogal eens agressieve lijnen van het nieuwe verzacht of gebroken.

7)

Folo

Foto
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Foto 9

B

Foïo 7, Een weg naar de nieuwe,,satellietstad" Schalkwijk. Ter
begeleiding van deze weg zijn onder meer populieren geplant,
waarvan dit een groeP 'Robusta's is van ca. 12 iaat (stamdoorsnede 34 cm, lengte 16 m). Deze snelgroeiers hebben dus in
korte tijd voor een aangename entree naar de nieuwe wijken
gezorgd. De plantafstand van 8 m leverde een vrij massale beplanting op, maar het is duidelijk dat over niet al te lange tijd
een dunning zal moeten plaatsvinden om een verdere goede
kroonontwikkeling te waarborgen.

Foto 8, Nog pas 8 jaar oud is

deze beplanting, waarin als po-

pulieren 'Robusta' en 'Vereecken' zijn opgenomen, maar de
schemwerking is al onmiskenbaar. Niet alleen esthetisch is dit
van belang, maar ook wordt een goede scheiding bewerkstelligd
van verkeetswegen en - in dit geval - een ziekenhuisterrein.
Ook hier zal echter op den duur dunning nodig zijn om de beplanting gaaÍ te houden.
Foro

9.

Populieren aan de rand van Schalkwijk.

Dit

beueft

overwegend 'Robusta' van ca. 9 jaar. Ook hier is de schermwer-

king duidelijk en is zowel vanuit het groene gebied naar

de

nieuwe stad als vanuit de nieuwbouw naar buiten een aantrekkelijke rand ontstaan. Men zou wensen dat er ook la de nieuwe
stad meer van dergelijke beplantingen van formaat waren, maar
een dichte bebouwingsgraad maakte dat helaas niet op vele
plaatsen mogelijk. ITel wordt er naar gestreefd om althans de
buitenranden en zomen zo goed mogelijk van groen te voorzien
en daarbij blijft de populier een belangrijke rol spelen. ZouteI
bij parkaanleg als bij de aanplant van ,,begeleidingsstroken" in

dit

gebied wordt dankbaar gebruik gemaakt van het pionierkarakter en de snelle groei van diverse populieren, al kan het
sortiment in verband met de nabijheid van de kust niet erg uitgebreid zijn. 'Robusta' en grauwe abeel komen dan ook nogal
veel voor. Uiteraard wordt niet alleen aan pooulieren gedacht,
ook andere boomsoorten komen aan hun trekken, maar aan het
belang van de populier als ,,voortrekker" wordt veel waarde gehecht. \7ie de nieuwe groengebieden rond Schalkwijk bezoekt
zal daar dan ook een tamelijk hoog percentage populieren vinden, hetgeen later door velling ten gunste van andere, in de
buurr geplante sooÍten of door vervanging van populieren door
nieuw te planten andere bomen wel zal verminderen, wanneer
dit eenmaal beplantingstechnisch noodzakelijk èn mogelijk is.
Toch zal een deel der populieren zeker blijven tot op hogere
leeftijd: men mag hier goede verwachtingen hebben van oudere
populieren, die dan in ieder geval minder problemen zullen opleveren dan in straten.
Resumerend zou ik willen stellen dat de populier een waardevolle boomsoort is voor gebruik in het stedelijk gebied, vooral

in nieuwe parken en in zomen langs nieuwbouwgebieden. Zijn
pionierkarakter en snelle groei waarborgen daar een goede bijdrage tot een spoedige totstandkoming van een beter leefmilieu.
Het gebruik van populieren in straten kan aanrekkelijk zijn indien er aeel ru:mte is, anders kan dezelfde snelle groei bovengronds èn ondergronds problemen opleveren. Bovendien bestaat
bij wat oudere populieren het risiko van takbreuk, hetgeen voor
srraten (en voor huizen!) gevaaf op kan leveren.

TUINBOUWARTIKELEN

Gebr. Yan den Berk b.Y.
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Nationale Populieren Commissie

I

/

Jaaruerslag 1974

Organisatie en Samenstelling

Dr. Ir. J. F. van Oosten Slingeland, vertegenw@rdiger van het
Bosschap, trok zich terug als lid van de Commissie. Hij werd
opgevolgd door Ir. A. Á. C. van Leeuwen. Door het ovedijden
van Ir. W. J. \íeidema werd als vertegenwoordiger van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging voorgedragen Ir. J.
L. Guldemond. Als vertegenwoordiger van de NAKB werd in
de Commissie opgenomen Ir. G. Elzenga.
De Commissie vergaderde 3 x waaman eenmaal met een ekskur-

Door de N.A.K.B. zijn in het seizoen 1973/1974 de volgende
aantallen planten gewaarmerkt:
Houtsoort
Populieren
\Wilgen

1)

Iepen

1) incl. P.

eentaÍt8

meertafrg

t7 t.400

1 1

totaal

5.100

286.t00

34.000

26300

6r.400

124.400

60.300
185.800

canescens en

P. alba'Raket'

sie naar de bezittingen van Drs. V. Timmermans in \7eert.

II

Het Regionale Congres 19?3
Begin I974 kwam in de Franse en Engelse taal het omvangrijke
verslag gereed van het Regionale Congres dat in mei 1973 in
I7ageningen werd gehouden. Hierin werden opgenomen de
openingsspeeches van J. Verkoren, J. Pourtet en H. A. v. d. Meiden en een 8-tal inleidingen door sprekers uit België, Italië,
Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en Nededand en een 2-tal
special papers. Het verslag werd toegezonden aan de ruim 60
deelnemers uit binnen- en buitenland en bovendien aan de Nationale Commissies in Europa.

III

Voorlichting

Van het tijdschrift Populier verschenen 4 nummers met in totaal
86 bladzijden.
In voorbereiding zijn de uitgifte van een brochure ,,Vormenrijkdom Populieren" speciaal ten dienste van landschapsdeskundigen en een brochure ,,'Welke populier waar" met betrekking
tot de groeiplaats van de verschillende klonen ten behoeve van
de praktijk.

Mnderzoek

Prof. Vroom

In verband met de bezwaren die landschapsdeskundigen aanvoeren regen het gebruik van populieren in het landschap is Prof.
Vroom verzocht van deze bezwaren een analyse te maken. Daartoe werd een enquête-formulier ontworpen dat inmiddels aan
belanghebbenden is toegezonden.

V Aktiviteiten van de werkgroepen
Betlrijt'rckonomie
-De \Terkgroep ondervond moeilijkheden bij de voortgang van
haar werkzaamheden door het ontbreken van groeigegevens van

de nieuwe klonen aangezien deze nog te jong zijn om uit de
jeugdgroei konklusies voor de prakdjk te rrekken.
Plantsoen en Ratten

-Door de werkgroep,
weest, zijn

a

bij

die in 7974 slechm éénmaal bijeen is gede N.P.C. de volgende rapporten ingediend:

Bevordering van de aanplant van espen (gepubliceerd in
,,Populier" lle jaargang nr. 4, november 1974).
b Nederlands voorstel voot de E.E.G. betreffende de plantsoennormen voor populieren, opgesteld door Ir. E. C. Jansen
van het Bosbouwproefstation,,De Dorschkamp".
c Nota betreffende de stekafstanden voor éénjarig populierenplantsoen i.v.m. de door Nederland voorgestelde E.E.G. plantsoennormen, opgesteld door Ir. E. C. Jansen van het Bosbouwproefstation (gepubliceerd in ,,Populier" lle jaargang nr. 1,

februail 1974).
Door de werkgroep is op verzoek van de N.P.C. een alternatief
voorstel ingediend betreffende de ,,Indeling van populieren voor
de praktijk";
tevens is een voorstel ingediend voor het aangeven van de afstamming op de N.A.K.B. plombes.

Het aantal gewaarmerkte populieren is ten opzichte van het
seizoen 1972/1973 met ca. 11.000 planten gestegen en het
aantal wilgen met ca. 21.000 planten. Daar de juiste gegevens
nog niet bekend zijn is het niet mogelijk te zeggen door welke
rassen de stijging

in de afzet veroorzaakt is. De aantallen iepen

zijn evenals in voorgaande jaren gegeven omdat een teruggang
in het gebruik van populieren een toename van het gebruik van
iepen kan betekenen. Het aantal .gewaarmerkte iepen is met

ca. 40.000 planten gedaald.

V erkoop aan phntsoen in bet seizoen 197 3 / 197 4
Ai ge it o s p op alier en, b als ernp op uliercn en b als em h y b r'i'd en
Door het Staatsbosbeheer zijn in het seizoen 1973/1974 34.600
populieren aangekocht, waarvan ca.55 7o (18.700 planten) door
de R.IJ.P. en door het S.B.B. in de IJsselmeerpolders is uitgeplant (50 7o van de laatstgenoemde populieren waren balsempopulieren of balsemhybriden). Door Heidemij Nededand B.V.
zijn tn deze periode 33.100 populieren aangekocht en door de
Scichting Industrie-Hout 28.100 stuks. In totaal zijn door de genoemde instellingen 86.800 éénjarige en 9.000 meerjarige populieren aangekocht. Door het rekreatieschap ,,Rottemeren" en de
N.V. Levensverzekeringmaatschappij,,IJtrecht" zijn veel éénjarige populieren aangekocht (resp. tenminste 8.900 en 7.400

stuks).

Ten opzichte van het seizoen 1972/1973 is de totale aankoop
door S.B.B. en Heidemij van éénjatig plantsoen met ca. 7.000
stuks gestegen en van meerjarig plantsoen met ca. 4.000 stuks
gedaald. Bij de Stichting Industrie-Hout daalde de aankoop van
éénjarig plantsoen ten opzichte van het voorgaande seizoen met
ca. 12.500 planten. De door S.B.B. aangekochte populieren bestonden voor 42 % (in 1972/1973 52 /e) uit planten van de
sinds 1967 vrij gegeven nieuwe rassen. Van deze planten
(14.300 stuks) is 8l % (11.600 stuks) door de R.IJ.P. of door
het S.B.B. in de lJsselmeerpolders uitgeplant. Het aandeel van de
nieuwe rassen bedroeg bij de Heidemij, evenals itt 1972/1973,
42 lo en bij de S.I.H. 19 % (in t972/1973 t9 %).

P, canescent
In het seizoen 1973/1974 zijn door het S.B.B. 28.700 en door
de Heidemij 5.900 stuks aangekocht. Dit aantal blijft sinds
l97I/I972 vrijwel konstant. Het percentage planten dat door
het S.B.B. gekocht wordt voor de R.IJ.P. stijgt echter jaarlijks
(in 1970/1971 4070, 197I/1972 567o,1972/1973 67 % en
1973/1974 7r %).
Het aantal door S.B.B. en Heidemij aangekochte wilgen is het
laatste seizoen met 4.000 stuks tot 14.900 sruks gedaald; afgewacht dient te worden of deze tendens zich zal voortzetten.
Ook het aantal gebruikte iepen nam af van 42.300 naar 35.200
(in seizoen 1973/1974). Ruim de helft hiervan ging naar de
IJsselmeerpolders.

Afzet en gebruik

-De werkgroep Afzet en Gebruik is in 1974 éénmaal bijeen geweest, waarbij het onderstaand rapport is opgemaakt.
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Gebruik uan populierchoat

Het gebruik van populierehout in 1973/1974 is als volgt

makkelijkste en de snelsre zijn. Een en ander is neergelegd in
ver-

deeld over de verschillende sektoren:

klompenindusrie
luciferindustrie

40.000
7.500
zaagindustrie, inkl. emballage 70.000
plaatmateriaalindusuie 10.000
papierindusuie
40.000

toraal

ms
mg

een rapport aan de Commissie nr. H-74-27:

In 1974 zou een toetsingsondenoek naar de volumedichtheid
van populiereboorkernen aan een groot aantal bomen worden
uitgevoerd. Her bleek evenwel wenselijk om hieraan vooraf een
oriënterend onderzoek te doen om na te gaaÍ of deze hydrostatische methode inderdaad aanvaardbaar zou zijn en er een
voldoende verband kon worden gelegd tussen de volumedichrheid van gehele stammen en die van aanwasboorkernen (daarmede zou dan het gehele toetsingsonderzoek gerechwaardigd

ms
mB
mB

167.500 mg

Na aftrek van het verschil tussen imporr en export, dat ca.

zijn).

Voor het genoemde onderzoek heeft het Bosbouwproefstation

20.000 mB bedraagt (imporr 1972: 25.000 ms, exporr 1972:
3.000 m3), kan de produktie van populierehout in Nederland
geraamd worden op ca. 147.500 m3. Gezien de toename van het
wilgen- en populierenareaal kan een verdere stijging verwacht

materiaal verzameld. Het betrof hier 10 kultivars (van elke kultivar 2 bomen). De proefstukken zijn eind februari 1974 op het
Houtinstiruut onrvangen, waaría met de werkzaamheden kon

worden.

worden begonnen.

2

Het onderzoek is afgesloten met het rapport H-74-133:

Populierehoubprijzen
De opgegeven prijzen betreffen populier op sram met bast, zoals

in 1973/1974.
diam. borsth.

(cm)

r0-40
25 en op
30 en op
40 en op
50 en op

3

priis

(l/m3)

2t- ),
4r- 50
65-

6t-

gebruiksdoel

papierindustrie
pallets

z^ g- en emballage-industrie

7,

zoveel mogelijk gangbare kultivars die ook bosbouwkundig

klompen
fineer

gunstige verwachtingen hebben te worden betrokken.

Ontuikkeling uan het gebruik aan populierebout in Netle*

ldnd

Klompenindutrie
Het gebruik in de klompenindustrie zaI zich stabiliseren rond
40.000 mB per jaar. De verwachting is dar het aantal kleine bedrijven zal afnemeo ten gunste van grorere bedrijven, die hierdoor hun produktie zullen kunnen opvoeren.
Lucif erinàastrie
Na de in het vorige verslag vermelde daling van her gebruik

van 20.000 ms per jaar rot 7.500 mB (20.000 ms bestond uit
fineerstammen en hour voor andere doeleinden) wordr geen
verdere of slechts een zeer geringe afname verwacht.
Zaagind.aorie, inÈL embalhge en pallets
Van de ca. 40 populierehout verwerkende bedrijven heefr ca.
70 7o een omzet van minder dan 500 ms per jaar. In vele gevallen bestaat een kombinarie van zagerij met emballage- en

palletindusuie.

Het gebruik van fineerstammen voor de emballage-industrie
neemt toe, voor pallets en ander zaaghott zal dit gelijk blijven
of enigszins dalen. Binnen deze bedrijfstak bestaat de neiging
tot koncentratie van de produktie.

tie

Het gebruik van populierehout in de board- en vezelplaatindus-

trie is vrijwel konstant gebleven. Over de toekomstige onrwikkeling is niets re zeggei.
Papierind.ustrie
Sinds het in gebruik nemen van een nieuwe populierehout verwerkende papierindusuie is het gebruik verder gestegen tor
ca. 40.000 ms per jaar Bij voldoende aanbod kan verwacht worden dat meerdere papierfabrieken ror de veÍwerking van popu-

lierehout over zullen gaan.

VI
Uit

^
wasboorkernen genomen op borsthoogte.
De bevindingen van dit onderzoek bevestigen de betrouwbaarheid van de toegepaste methode en rechtvaardigen het verdere
onderzoek aan de hand van boorkernen. In dit onderzoek dienen
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Board.- en u ezelplaatind.as

Eerste onderzoek bij populieren naar her verband tussen de gemiddelde volumedichtheid van gehele stammen en die vatr Ít-

Andere ahtiviteiten van

ate

NPC

vroeger onderzoek van her Houtinstituut

TNO is gebleken

dat de boorkernmethode waarschijnlijk zou kunnen leiden tot
een snelle beoordeling van de houtkwaliteit van populieren op
jeugdige leeftijd. Voor de bepaling van het volume (nodig voor
de volumedichtheidsbepaling) zou van de daarvoor in aanmerking komende methoden de z.g. hydrostarische methode de ge-

VII Aktiviteiten buiten de NPC
I Sticbtinglnàutrie-Hout
Door de Stichting zijn in het plantseizoen 1973/1974 ca. 28.000
éénjarige populieren gratis ter beschikking gesteld aan grondeigenaren. Van het totale aantal besrond 42 7o uir. balsempopulieren en balsemhybriden; ongeveer 79 7o van de geplante populieren bestond uit de nieuwe rassen die sinds L967 in de
N.A.K.B.-keu ring zijn opgenomen.
Sinds het in werking treden van deze subsidieregeling is door de
Stichting Indusrie-Hour voor meer dan 450 ha gratis plantsoen
beschikbaar gesteld of re wel meer dan 200.000 populiéren.
In de Áchterhoek is in het voorjaar van 1974 de eerste proefbeplanting aangelegd voor zeer korte omlopen (6 à 7 jair) bij
populieren. Nagegaan zal worden de invloed van de plantafstand op de groei van populier. Langstekken van een áantal

snelgroeiende rassen

3x2m.

2

zijn geplant op 2 x 2 m, 2,5 x 2 m

en

Rijksinstituut aoot onà.erzoek in de Bos- enLandtcltapsbomu

,,De Dorschkanzp"
Teeb aan loot'bomen

In de oudere toetsproefvelden geeft 'Dorskamp' in de meeste
gevallen de beste resultaten. Zo heef.r. deze kloon bijvoorbeeld
in \fieert op tienjarige leeftijd een grondvlak van 633 cm2 en
een grondvlakaanwas van 97 cmz/jaar. In de proefvelden met
de nieuwe klonen is 'Rap' ror nu roe superieur. In het proefveld
Meyel is de eindhoogre van deze kloon na twee jaar 596 cm
met een bijgroei van 230 cm (in her rweede jaar).
Uit de gegevens van de toetsproefvelden in de Scheeken, waar
de groei van 'Androscoggin' vergeleken wordt met de groei van
'Dorskamp' op verschillende bodemrypen kunnen voodopig nog
geen konklusies getokken worden. NTel is het duidelijk dar de
voorgeschiedenis van de proefvelden i.c. weiland of populierebos voor een aanzienlijk deel de groeisnelheid van de bomen
bepaalt. I7eiland geeft een beter resultaat dan voorafgaand populierebos.

In de kwekerij te

Hees werd bij een aanral nieuwe klonen de
invloed van het ,,wateren" van de stek onderzocht. In Dronten,
in de kwekerij van de NÁKB, werd een stekafstandenproef uitgevoerd. I7egens teleurstellende resulraren zal deze proef volgend jaar herhaald worden.
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In een ander deel van de kwekerij in Dronten werd de ontwikkeling van een aantal soorten stek (zowel lang- als kortstek)
nagegaran.

Deze proef wordt volgend jaar voortgezet.

In samenwerking met de afdeling Bodemkunde en Fysiologie

en

het Instituut voor Bdemvruchtbaarheid (IB) werden metingen
en waarnemingen gedaan in een populierebeplanting die jaarlijks bemest wordt met bekende hoeveelheden drijfmest' Bovendien werd in samenwerking met ditzelfde instituut oP een medium waaraan verschillende zware metalen waren toegevoegd
(Zn, Cl,Cd, Pb, Ni, Cr) de groei van 'Robusta' onderzocht.
Tenslotte wordc eveneens in samenwerking met het IB en de
afdeling Bodemkunde en Fysiologie op een proefveld in Haren
.tug.guán wat de groei van populier 'Zeeland' is op rioolslibsoorten van een aantal verschillende steden.
V

ered,eling

IUFRO actiaiteiten

In I973

was over het gehele natuurlijke verbreidingsgebied zaad

van herkomsten van Populus trichocarpa verzameld. Dit zaad
was ook gezonden aan proefstations in andere landen. Daatna
was er in verslagjaar alleen vraag naar die herkomsten, waarvan
het zaad slecht of in het geheel niet was gekiemd.
Daarom werd zaad van 16 herkomsten, voornamelijk uit \7ashington, daarnaast uit Alaska en Californië verzameld en verdeéld. oitmaal hadden de meeste zaadmonsters een uitstekende

kieming.
Kruisingen
104 gekontroleerde kruisingen en zaad, ontstaan uit open bestui-

vingleverde 36.000 planten op. Uit de zaailingen geproduceerd
in 7961 werden 106, alle Euramerikanen, geselekteerd wegens
groei, vorm en weerstand tegen bladziekten. Ze zullen nu worden getoetst op weerstand tegen bakteriekanker.
Resultaten uan d'e kankertoetsing
1 Toetsing l97l: 259 P. deltoides bomen werden getoetst oP

kankergevoeligheid. 9 bomen bleken resistent. Zii waten gekweekt uit zaad, dar h 1954 werd onwangen.
2 Bii toetsing vn 1937 zaailíngen, gekweekt uit zaad, ontvangen van de Amerikaanse Populieren Cie, die dit had verzameld van 57 hetkomsten van P. deltoides, waten slechts 11
zaailingen resistent.
Yan 335 geselekteerde P. deltoides van het Instituut van
Geraadsbergen bleken slechts 6 planten resistent tegen bakteriekanker.
V olumep r o d.ukrie tt an nieuru uit ge gett en klonen
In de oudste vergelijkende proef, die een groot aantal van de

i

nieuwe klonen bevat worden 4 bomen van elke kloon vergeleken (2 herhalingen van 2 bomen). 'Robusta'wordt als standaard
gebruikt en is vertegenwoordigd door 4 x 2 -- 8 bomen.
Na 8 jaar (met inbegrip van het eerste jaar van groeien v_a1 het
stek tot eenjatige plant) is het niveau der volume produkties

B0ilEll-R00lEil
o vêfl 1 boom tot vêle hectaren

.
.

het wegÍrezen van stobben

in- en verkoop van hout
o verplanten van bomen

.

in Nederland, België en Duitsland
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(o2ezr3)
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(vergeleken met dat van 'Robusta' dat op I007o is gesteld):
'Spijk' (deltoides x nigra)
196 %
'Barn' (deltoides x trichocarpa) 240 %

'Donk' (deltoides x trichocarpa) 250 7o
'Rap' (trichocarpa x deltoides) 278 %
Patholo gie en Resisrentie-onàerzoek

Populierenziekten

Door middel van bakterieslijm van Aplanobacter populi, dat in
het laboratorium werd gekweekt werden in het najaar ca. 6.000
populieren geïnokuleerd om oP gevoeligheid voor bakteriekanker te worden getoetst.
De resultaten van onderzoek over de natuurlijke wiize van verspreiding van Áplanobacter populi via littekens werden tot een
publikatie samengevat (zie literatuuropgaven).
Het jaarlijks onderzoek naar de uitstoting van de ascosporen
van de schimmel Marssonina brunnea werd verricht en waarschuwingen voor bespuiting gegeven.
De resultaten van tien jaar onderzoek over de ascosporenuitstoting bij M. brunnea (I964-L913) werden door M' de Kam sartt.Ágeuat. Daarbij is komen vast te staan dat deze uitstoting
altijJ plaats heeft voordat stadium 3, het infekteerbaar stadium,
bereikt werd. De konklusie is dat de kwekers van vatbaar plantsoen het beste zelf het tijdstip van een eerste bespuiting kunnen
bepalen aan de hand van de waargenomen uitloopstadia van de
beireffende klonen. Mede door uitgifte van nieuwe resistente
klonen zal waarneming en waarschuwing tegen spuiten overbodig worden.
V{/ilgenziekte

Het onderzoek over het metabolisme van Erwinia salicis werd
ook in 1974 voortgezet. Tussen de Engelse en Nederlandse isolaten van de bakterie blijken geen duidelijke verschillen te bestaan, behoudens de vorming van een specifiek pigment. Een
tweetal antisera van E. salicis werd gemaakt en hiermee serologisch onderzoek verricht met doel een snellere identifikatie
van de ziekteverwekker. Experimenten met de wilgensnuittor,
Cryptorrhynchus lapathi, werden uitgevoerd. Enkele rijen knotwilgen, deels aangetast door de watermerkziekte, deels gezond,
werden opnieuw geknot. Doel van dit onderzoek bestudering
van de onrwikkeling van de ziekte aan knotwilgen. Het onderzoek met betrekking tot het voorkomen van ,,rootgrafts" bij
wilgen maakte slechts geringe vorderingen.

3

Afd'eling Hoatteelt, Land'b ouaho geschool
I d entif i c ati.e en b es c hr |io in g

a

Pop*lier

Begonnen werd met de morfologische beschrijving van de inheemse populatie van Populus nigra en wel op basis van l-jatige
planten van een groot aantal herkomsten en enkele kruisingen
nrssen deze herkomsten. Omdat gebleken is dat kleurverschillen
geen bewijs zijn voor verschil in ras, dient de herkenning en
keuring van l-jarige Planten vooral gebaseerd te zijn op bladafmetingen en de verhoudingen daartussen, het ontluikingstijdstip, de beharing e.d.
Een aantal andere rassen werd beschreven en vergeleken, waaronder ook rassen op verzoek van buitenlandse instanties.

b

\YtiJg

Geen onderzoek.

c

uittttisseling uan steknuteri'aal
Stekken werden onwangen uit Engeland en Turkije.
d Oaerig
In het kader van een onderzoek naar de ,,verschijningsvorm"
van populieren in het landschap, uitgevoerd door srudenten van
de Landbouwhogeschool, werd medegewerkt aan een beschrijving van de habirus van oudere bomen van veel in ons land
voorkomende populiererassen.
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A. Schotveld en V. Wigbels

/

Bestrijding van de satijnvlinder in Oostelijk Ftevoland met Tribactur

Staatsbosbeheer, resp. Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders

I
Nadat

in

1966 voot het eerst

in Oostelijk Flevoland op grore

schaal een aantasting door de satijnvlinder (Leucoma salicis L.)

plaats vond, is

dit insekt een jaarlijks

terugkerende plaag ge-

worden.
Om aanwasverliezen zo veel mogelijk te beperken werden, tor
1972, de met kaalvraar bedreigde opstanden bespoten.
Áanvankelijk werd hiervoor een DDT-houdend middel (Ákrotine) gebruikt. Omdat er steeds meer bezwaren rezen tegen dit
type preparaten in verband met hun persistentie en niet-selektieve werking werd gezocht naar een geschikte vervanger. Op
kleine schaal werden 1n 1968 de weinig giftige middelen
Nexion en Dipterex en het biologische bestrijdingsmiddel Tribactur beproefd.
De resultaten waren gunstig en in 1969 werd een proef op
praktijkschaal met de middelen Tribactur en Diprerex opgezer.
In de daarop volgende )aren 1970 en I97l werd ter bestrijding
van plagen in met kaalvraat bedreigde opstanden vnl. gespoten
met Tribactur, een Bacillus thuringiensis bevattend middel.

II
Na een aantal diskussies over her effekt en her nut van een bestrijding en de uitwerking van het gebruikte middel werd in
1972 besloten een spuiwerbod in te stellen.

De voornaamste redenen voor het instellen van het verbod wafen:

a Er bestond een sterk vermoeden dat de aanrasring leeftijdgebonden is en na 24 jaar weer verdwijnt. Dit o.rder
-eer

doordat in die tijd een voldoend grote parasietenpopulatie wordt
opgebouwd. Bovendien schuift de haard van de aàntasting van
jaa.r tot jaar langzaam op als gevoig van de uniforme leeftijdsopbouw van de bossen in de polder.
b Het spuiten mer een middel als Tribactur is pas effektief

wanfleer her op het juiste tijdstip onder gunstige weersomstandigheden wordr uitgevoerd. Vooral het uirvoerÀgsrijdstip geeft
problemen daar er geen goede voorspellingsmerhode bekln? is.
Veelal werd daardoor te laat gesporen waardoor toch kaalvraar
optrad. Om de volgende generatie sarijnvlinders te voorkomen
moet dan nog eens mer b.v. Dipterex worden gespoten.
c Uit metingen van de groeisnelheid bij verschiilende aantastingsgraden bleek dat alleen wanneer kaalvnat voorkomt de
groei tijdelijk in ernstige mate wordt geremd. De kosten van
e.en bespuiting moeren opwegen tegen het verlies van een gedeelte van de jaaraanwas. Vooral door her onder b. g..ro"-1.
werd verondersteld dat het rendemenr veelal gering tor nihil
zou zijn.
Er bestond onzekerheid over het optreden van ongewensre
neveneffekten. Gevreesd werd dat de opbouw van een voldoende grote parasietenpopulatie door bespuitingen zouden worden

d

Over de invloed van de kloon op de mate van aantasring is bekend dat vrijwel alleen populieren uit de sektie Aigeiros gevoelig blijken. Balsemkruisingen blijven nagenoeg gespaard. Binnen
de sektie Aigeiros bestaat ook een verschil in gevoeligheid tussen de klonen ondeding. Zo bleek 'Robusta' in proefvelden
steeds zeer gevoelig en 'Heidemij' en, vooral 'Gelrica' bleken
daar minder gevoelig dan 'Robusta'. Vermoedelijk staat dir in
verband met verschillen in de mate van ruwe schorsvorming van
de klonen op die leeftijd.
Hoofdzakelijk opstanden in de leeftijd van 8-I2 jaar worden
aangetast. Rupsen komen ook in jongere opstanden voor, echter
niet zo massaal. Jonge (nieuw aangelegde -2e generatie) opstanden op gronden waarop en waarvan in de omgeving aantastingen voorkomen (-kwamen) blijken eveneens sterk te worden
aangetast. De rupsen vinden hier kennelijk op de stobben en de
bomen in de omgeving voldoende schuilplaatsen. Dat bomen
van 8-12 jaar zeer gevoelig blijken te zijn houdt waarschijnlijk
verband met:

a

de schorsvorming, die dan zo sterk wordt, dat de rupsen

massaal kunnen overwinteren;

b het bereiken van een niet optimale groeiruimte (te dichte
stand) en een daardoor afnemende gezondheid. Uit diverse onderzoekingen blijkt dat er een verband bestaat russen de fysiologische toestand van de boom en z'n vatbaarheid voor een aantal
ziekten en plagen. Mogelijk geldt dit ook voor een aanrasring
door de satijnvlinder.
De satijnvlinder biijkt na een eerste dunning de opstand vaak
met.kaalvraat te bedreigen. Dit feit kan erop wijzen dat de aantasting iets te maken heefr met de konstitutie van de boom. Dat
na een eerste dunning vaak kaalwaat optreedt heeft kennelijk
te maken met het bereiken van de vatbare leeftijd door groeiruimtetekort en her grore aantal Íupsen dat, na dunning, met
minder bomen genoegen moet nemen.
c In een zo jong, dicht bos komen nog te weinig parasieten
voor om de plaag te onderdrukken. De invloed van de aard van de
groeiplaats is nog niet onomstotelijk aangetoond. Te verwachten
is dat, naarmate de groeiplaats soortenrijker is, ook een rijkere
fauna (vogels, insekten-parasieten) aanwezig is. Vooral zg. polyfage 1) parasieten kunnen dan sneller in voldoende mare aanweztg zijn bij het uitbreken van een plaag. Voedselplanten van
deze parasieten zijn o.a. \Zilde peen, Pastinaak, Bereklauw, Luzerne, Honingklaver, Rode Klaver, Herik, Boerenwormkruid,
Zachte \Titbol en Koninginnekruid. Met de uitzaai van deze
planten worden proeven genomen. Bloeiende heesrers als meidoorn, vlier en zoete kers worden eveoeens veelvuldig door insekten (ook de parasieten) bezocht en werken zo mee aan het

afgeremd.

1)

III

vlinder.

Polyfage insekten - parasieten kennen niet één doch meerdere gastheren. Ze ziin dus ook aanwezig bij het ontbreken van b.v. de satijn-

Het voor en na de instelling van het spuiwerbod verrichtte onderzoek richtte zich vooral op:
t het effekt van kaalvraat door satijnvlinderrupsen op de groei
van de populier (3);
2 het effekt van een bespuiting mer een B. thuringiensis bevattend middel op de plaag en op mogelijke gevolgen voor parasieten van de satijnvlinder;
3 mogelijke oorzaken, van het oprrden van een plaag, en beheersmaatregelen, die de kans op het optreden ervan beïnvloeden.

Resultaten uit dit onderzoek, die van belang zijn voor het bosbeheer en mede leidden ror her opheffen van her spuitverbod,
volgen nu:

Satijnttlind.er (Letcoma salicit L.).
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opbouwen van een voortdurend aanwezige natuudijke bestrijdingsbron.

Het bleek (3) dat een tienjarige populierenopstand, die

nog geen schadelijke invloed van een bespuiting met een B. thuringiensis preparaat vast kunnen stellen.

ge-

durende twee achtereenvolgende iaren een bijgroeiverlies heeft
van 60 % (dir betekent een vermindering in groei van een à
rwee jaar) een financiële schade bezorgt van f 650;- per ha,
uitgedrukt in kontante waarde bij 3 %, d.i. I 325,- per jaar

per ha.

ry

In

1974 werd op grond van de volgende overwegingen het
spuirverbod opgeheven.
i Oe populierenteelt is onder de tegenwoordige omstandigheden van bosaanleg in de IJsselmeerpolders een zo rationeel
mogelijk bedrijf waarbij het in de eerste plaats gaat om de vezelhoutproduktie. Deze produktie zal plaatsvinden op 70 à 80 %
uan àe te bebossen oppervlakte. In veel gevallen wordt de populier langzamerhand vervangen door bos dat bestaat uit houtsoorten met een langere omloop, zoals eik, beuk, esdoorn en es,
die in de toekomst het blijvende bos zullen gaan uitmaken. Dergelijke bossen geven een minder kwetsbaar biologisch evenwicht
àan in een monokulruur van populier over grote aaneengesloten
te realiseren is.
oppervlakten
b P.t jaar wordt ongeveer 100 ha zo ernstig aangetast dat bespuiting noodzakelijk lijkt (1). Na een geslaagde bespuiting
kàmt di plaag als regel niet meer voor de rweede maal op dezelÍde plek en in die mate terug. \Vat hierbij een rol speelt is,
dat de bpbouw van de parasietenpopulatie (voornamelijk sluipwespen) in de tussentijd is voortgegaan. De bespuiting op zich
lijkt, mits op tijd en met Bacillus thuringiensis uitgevoerd, geen
zichtbaar nadelige gevolgen voor de parasietenpopulatie te hebben. De populatie hoeft zich nu minder sterk uit te breiden om
de grootte van de reeds sterk verminderde satijnvlinderpopulatie
binnen aanvaardbare grenzen te houden.
De door een kaalvraat vetoorzaakte aanvrasverliezen zijn detmate hoog dat bij een teelt, die over de relatief korte tijd van
15-30 jaar, gericht is op produktie dit onaanvaardbare vediezen
zijn, vootal wanneer men daarbij de kosten van bespuiting per
vliegtuig (ca. f 75,- per ha in t975) h beschouwing neemt.
b É. thuringiensis wordt voor mens en zoogdier niet schadeliik
geacht. Het ontstaan van een mutant, die pathogeen zou kunnen
gaan werken, wordt zeer onwaarschijnlijk geacht.
Éij de predatoren en parasieten van de satijnvlinder heeft men

Santmoatting

a

Het optreden van plagen gaat veelal samen met het aanleggen van grote monokulruren. De bossen in de polder verkeren
in een exueme siruatie wat betreft leeftijdsopbouw en soortenarmoede (monokulruren). Deze siruatie zal in de loop der jaren
wijzigen. Plagen als die van de satijnvlinder zijn eerder regel
dan uitzondering in het pioniersstadium van een bos.

b

De bosaanleg in de IJsselmeerpolders wordt zo rationeel

mogelijk gevoerd. Aanwasvediezen worden derhalve vergeleken
met de kosten van bestrijding. Is tot bestrijding van een plaag
besloten, dan wordt wèl gezocht naar een zo selektief mogelijk
middel, het juiste tijdstip en de mogelijkheden van de zg. harmonische bestrijding (kombinatie van biologische of chemische
bestrijdingsmiddelen en natuurlijke bestrijdingswijzen (parasieten en predatoren)).
c Zodra uit onderzoekingen nieuwe gegevens bekend zijn
wordt het beleid t.a.v. de bestrijding van plagen daarop afgestemd.

d

De resultaten van de bestrijding van de rupsen van de satiin-

vlinder met Bacillus thuringiensis produkten blijken goed te
zijn, mits op het juiste tijdstip versPoten. De aanwasverliezen
blijven beperkt en de plaag komt meestal niet meer op dezelfde
plaats of in dezelfde mate terug. De kosten van de bespuiting
zijn gering in vergelijking met de verwachte aanwasvediezen.
Litetat*tr
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Ekskursie Brabantse Populieren Vereniging, donderdag 25 september 1975 naar Oosteliik Flevoland

In Lelystad onwing ir. A. Schoweld, hoofd van de afdeling Beplantingen van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP),
ons, 25 personen tellend, gezelschap.
In het ,$medinghuis" werd een kop koffie aangeboden en de
heer Schotveld gaf een overzicht van de aktiviteiten van zíin
dienst. In Oostelijk Flevoland, vertelde hij, wordt per iaar rond
700 ha bos aangelegd. Álles wordt machinaal geplant waardoor
een wekelijkse produktie mogelijk is van 50 tot75 ha. De kosten van aanleg schommelen tussen de Í 1.800,- en f 2.400,per
ha. De RIJP heeft ca. 1800 werknemers; in het wintersei-zoen
zíjn ongeveer 350 personen werkzaam bij de aÍdeling Beplantingen waarvan ca.250 direkt bij het veldwerk betrokken
rij". Oé beplantingen, aangelegd door de Rijksdienst, worden
enkele jareo na de aanleg in beheer gegeven aan het Staatsbosbeheer.

Na de onrvangst ten kantore voerde de bus ons via een

stads'

uitbreiding van Lelystad naar de Knardijk, de scheiding tussen
Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland. Op die dijk kregen we een

indruk van het ca. 2000 ha grote vogelreservaat ,,De Oostvaatdenplassen". Dit natuurterrein op de grens van land en water is
een uitnemend biotoop voor watervogels. Her voor mensen nog
vrijwel ontoegankelijke terrein biedt veel vogels broedgelegenheid, zelfs de, in ons land zeldzame, lepelaar is hier waargeno-

men. Gedurende de winter is het gebied een belangrijk refugium voor trekvogels.
Van de Knardijk daalden we af naar het ,,Hollandse hout" waar
de heer R. Spriensma, hoofd aanleg en beheer beplantingen, ons
één- tot driejarige beplantingen liet zien. Daarbij vertelde hij
ons dat bij de nieuwe beplantingen 70 7o van de oppervlakte
door populieren wordt ingenomen. Het populierenaandeel wordt
later teruggebracht tot 20 %o ten gunste van andere houtsoonen'
Het doel hiervan is om op korte termijn landschapselementen
van enige omvang te verkrijgen en het snel bereiken van een
beter milieu voor andere, meer windgevoelige, houtsoorten. De
toegepaste plantafstanden variëren van 4 x 4 m à 4,5 x 4,5 m
tot 6 x 6 m. Onkruidbestrijding en bemesting worden niet toe'

79

gepast. Een ander belangrijk aspekr van deze werkwijze is de
mogelijkheid om aldus zo snel mogelijk een normale leeftijdsklassenverhouding op te bouwen.
Uiteindelijk stopten we bij het ,,Gelderse hout" waarover hieronder enkele gegevens, afkomstig van de R.B.L. ,,De Dorschkamp" met medewerking van de RIJP.

Gelderse hout
(Eksperimenteel onderzoek t.b.v. het groeikapaciteit-plantver-

-è

band onderzoek op de kavels 851 en 852)
Dit is een afdeling t.b.v. een groeikapaciteit-planrverband onderzoek bij Dorskamppopulieren, waarbij het effekt van het plantverband op de groei en de houtopbrengst van de bomen wordt
onderzocht.
In april 1968 werden de proeven aangelegd met l-jarige Dorskamppopulieren die werden doorplant met 2-jailge zwarte elzen.
Het proefveld is onderverdeeld in 6 identieke blokken. De totale

oppervlakte van deze 6 blokken bedraagt -+ 14 ha. Ieder blok
is weer onderverdeeld in 10 sekties, waarin 10 verschillende behandelingen worden gegeven. In ieder blok zijn de bomen gezet
op 4 verschillende afstanden, re weren 4 x 4 m, 5,3 x 5,3 m,
ó x 6 m en 8 x 8 m; één en ander in 3 herhalingen.
Er vinden geen dunningsmaatregelen plaats in de 8 x 8 m sektie.
In de overige sekties worden de dunningen uitgevoerd op 3 verschillende tijdstippen re weren op een vroeg tijdstip in de sekties Á, D en G; op een war later tijdstip in de sekties B, E en H
en op een laat tijdstip in de sekties C, F en J.Daarnaast zal een
tweede dunning plaats vinden als, en daar waar, de noodzaak
daartoe aanwezig is.

wvr4-

Om de twee jaar worden de diameters en hoogren van de bomen
gemeten, behalve van de bomen aan de randen van iedere sektie,
omdat die bomen uitsluitend dienen voor de bescherming van
de overige populieren tegen invloeden van buitenaf.

Opzet danningsproef
Plantafstand
(m)

Stamtal

per ha

Vroeg (sekties A, D en G)

Midden (sekties B, E en

dunning bii

dunning bil

grondvlak
m2/ha

4,0
5,3
6,0

x 4,0
x 5,j
x 6,0

H)

Laat (sekties C, F en J)
dunning bij

gem. diameter
(cm),/boom

grondvlak
m2/ha

gem. diametet

2t
2t
2t

20,7

30

24,7

27,4

)0

32,8

31,0

30

37,1

625

t2

r1,6

3t6

I2

20,7

278

l2

2j,t

grondvlak
m2/ha

(cm)/boom

gem. diameter
(cm)/boom

Meetres*ltaren
Jaat van
opname

stek-

Plantafstand (m)

(jaren)

A,BenCgem.

Proef

1968/69

1970/7t

2

4

5

7

D,EenFgem.

G,HenJgem.

K
A)
2,1

0,4

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

7,0
7,4
10,3

6,9
7,4

7,0
7,6
3,8

7,0
7,8
2,6

4,9

1,8

t,3

1,0

0,7

8,6

8,8
11,7

tt,9

8,6
4,8

6,7
3,4

5,t

gem. aanstas / jr /ha (n3)
gem. hoogte (m)
gem. diameter (cm)

2,6
8,8
10,8

volume/ha (m3)

lr,2

22,6

t2,6

12,3

gem. aanwas/jr/ha (mt)
gem. hoogte (m)
gem. diameter (cm)

volume/ha (ms)
lopende aanwas / jr /ha (m3)
gerrr. aanwas / jr/ha (ms)

(156 bomen per ha)

2,0

2,6
1,4

lopende aanwas / jr / ha (mt|

797i/74

8x8

(278 bomen per ha)

3,t

volumeT'ha (m3)

lopende aanwas / jr /ha (m3)

6x6

(116 bomen per ha)

1,9
0,2

3,2
2,0

lopende aanwas/ jr /ha (mr)
gem. aanwas/ir/ha (m3)
gem. hoogte (m)
gem. diameter (cm)

53 x ),j

1,r

gem. hoogte (m)
gem. diameter (cm)

volume/ha (m3)

797r/72

4x4

(621 bomen per ha)

leeftijd

4,t

7,0
2,5

tt,9

tt,9

I5,6
62,01)
t9,7 t)

t7,4

t8,7

42,r
r4,8

10,3
10,9

6,o

4,j

8,9

1)

8,8

1,7

t,2

12,0

t2,t
19,6

2j,t

8,5
3,J

1) inklusief dunning van proeÍ A in l974van 30 ms per ha
De.voorlopige konklusie
reeds

in

is.,.

dat de af"tanden waarop de populieren zijn geplant van invloed zijn op de toale aanwas en dat dir verschijnsel zich

een zeer vroeg stadium manifesteert,
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Na dit ekskursiepunt namen we afscheid van de heer Spriensma
om, na een tocht via Dtonten, in Ketelhaven ,,aan te leggen"
voor een voortreffelijke lunch in ,,Lands End".
Vandaar naar het ,,Roggebotzand". Dit boskompleks is aangelegd van 1958 tot 1960 en bestaat, mede in verband met de

B.V. MIJ. VOOR LANDSCHAPSBOUW
EN RECREATIE
d<

bodemgesteldheid, uit o.a. grove den, fijnspar, sitkaspar en Populier. Hier kregen we een goede indruk van de resultaten van
de inspanningen van de afdeling Beplantingen van de RIJP om
binnen de mogelijkheden van de rechtlijnige, platte polder een
milieu te scheppen waarin het goed wonen, werken en rekreëren
is. Een aantal van 400.000 rekreanten per jaar in het ,,Rogge-

botzand" weedegt alle negatieve kritiek

Advisering en uitvoering van:
BOSBOUWPROJECTEN
CULTUURTECHNISCHE WERKEN
RECREATIE EN BEPLANTINGSPLANNEN

uit het vededen. Als

SPORTVELDEN

bosbouwets weten we dat je niet à la minuut een bosmilieu
kunr scheppen, maar dat daar tijd voor nodig is.
Na een kóite wandeling voerde de bus ons door het ,,Revebos"
waarin proefvelden van Populus 'Geneva', 'OxÍord' en 'Dors-

aangelegd. Leden van onze vereniging, die 7 jaar gedit bos net was aangelegd, hier ook waren, konden
welke groeiprestaties genoemde klonen hier in staat

*
Heusdensebaan 125

-

Tel. 04242-3624

-

Oisterwijk

kamp'zijn

leden, toen

zien tot
zijn.

Het objekt ,,De Abbert", dat ons volgende ekskursiepunt was,
liet ons verschillende beplantingen met balsemhybriden zien die
in 1960 waren aangelegd en reeds in 1974/1975 werden gedund.
De heer L. Sijtma, opzichter bij de RIJP, voegde zich daarna bij
ons en leidde ons door ,,Het Spijk", een bos van È 600 ha aangelegd in 1964. Tljdens de rit, waarbij enige stuurmanskunst
van de buschauffeur werd geëist, trokken beplantingen van Populieren en gemengd loofhout, onderplant met o.a. meidoorn,
ipuunse aak, els enhazelaat, aan ons oog voorbij.

bij monde van de
en spoedden we
Schoweld
heer
afscheid
van
de
heer Bruggink,
ons naar Onerloo waar ons een interessant bezoek wachtte aan
het tegelmuseum ,,It Noflik Sté".
De ,,Léeren Doedel" bij Arnhem had een uitstekend diner voor
ons bereid. Tussen de ,,gangen" door werd er een kleine ledenvergadering van de B.P.V. gehouden. Hierbij werd bekend ge-uákt dut de heer Tutein Nolthenius zijn funktie als bosbouwIn

de kampeerboederij ,/etzestig" namen we,

kundig adviseur moest neerleggen; de heer Bosman van het
S.B.B. zal deze taak op zich nemen.

Een voorspoedige reis bracht ons om 20.00 uur

in

Liempde

terug.

MEDEDELINGEN

Redaktie

/ Enkele priizen voor populierehout in naiaar 1975

Het is altijd erg moeilijk om zich aan prognoses te wagen over
het te verwachten aanbod van plantsoen voor het komende

Mi.d.d,en Brabant:

-

Dunning bosperceel

2 à 3 bomen per ma
f
Bos goed bereikbaar.
Níegbeplanting langs verharde weg

fineerkwaliteit

@ borsthoogte 50 à 60 cm
$Tegbeplanting langs bosweg
2e kwaliteit
@ borsthoogte 30 à 45

40,-

I 100,-

cm

Per ton oP stam

per m3 op

stam

I 60,- per mB oP stam

-

Velling bosperceel goed ontsloten
inhoud -+ I,45 mB per boom Í

82,-

per ms oP

stam

rVegbeplanting langs verharde weg
2e kwaliteit
@ borsthoogte 30 à 40

cm

I 60,- per me oP stam

lJ stelmeerpolàers:

-

1e dunning bosperceel onder

goede omstandigheden:
5-10 bomen per mg
4- 5 bomen per mB
2 bomen per ma

ï I7,- per ton oP stam
ï 32,50 per ton oP stam
f 40,- per ton oP stam

laatste jaren was het gebruik van populierenplantsoen nogal
wat teruggelopen omdat er in vele beplantingen meer en meer
andere hàutsoorten, o.a. veel iepen, gebruikt werden.
Het laatste seizoen (74/75) gaf een verandering in soortenkeus
te zien ten gnnste van de populier. Mede het hier en daar weer
opduiken van de iepenziekte heeft deze verandering gestimu-

be

leerd.

droogte is de aanslag van eenjarige stekken bij verschillende bedrijvén niet optimaal geweest. N(/e moeten rekening houden met
een kleiner aanbod dan andere jaren en soms kleinere planten.
Speciaal van de soorten, die de laatste jaren door het R.B.L. ,,De
Dorschkamp" zijn uitgegeven, is het aanbod beperkt.

Voor meerjarig'plantsoen is de verwachting dat het aanbod
ruimer is. Hei zàl natuurlijk altijd wel zo zrjn dat sommige
soorten snel zijn uiwerkocht, terwijl andere soorten nog ruim
voorradig zijn.
Resumerend:

Tijdige reservering van eenjarig plantsoen is zeer gewensq er is

België:

dan Àeer keus initevig, voldoende vertakt plantsoen dat betere
resultaten geeft.

Velling, goede kwaliteit
inhoud -F
inhoud

plantseizoen.

Hoe ziet het aanbod eruit?
Door het natte vooriaar en de daar snel op volgende grote

Oost Brabant:

-

Vraag en aanbod populierenplantsoen seizoen 1975176

r-

1 m3 per boom

I 55,- à Í 60,-

Per ms oP stam

Van sommige soorten meerjarig plantsoen kan mogelijk

Ï 75,-

Per mB oP stam

aan de vraag kunnen voldoen.

1,5 à 2 m3 per boom

Í 70,-

à

.een

tekort optreden, maar over het geheel genomen zal het aanbod
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Regering moet bomen tellen

\íageningen (ANP)

- De hout- en papierindustrie heeft minister Lubbers (Economische Zaken) gevraagd op korte termijn
een inventarisatie van de Nederlandse bos- en laanbeplantingen
te laten opstellen. De indusrie noemt zo'n inventarisatie ,,een
absolute voorwaarde voor het verantwoord nemen van beslissingen over investeringen".
Dit staat in een brief die de Stichting Industrie-Hout mede namens de Vereeniging van Nederlandsche Papierfabrikanten aan
de minister heeft gestuurd. De industrie moet kunnen beschikken over de juiste gegevens over de bos- en laanbeplantingen in
Nederland als ze over investeringen of over het voortzetten van
de verwerking van binnenlands hout moeten beslissen, zo staat
in de brief.
De Stichting Industrie-Hout beklaagt zich er over dat de laatste
volledige inventarisatie tussen 1952 en 1963 is gehouden. De
Iaatste Nederlandse bosstatistiek is die van 1964-1968. Die is
volgens de stichting summier en voor een grondige analyse minder bruikbaar. Volgens de brief moet het Nederlandse bomenbestand minstens eenmaal per tien jaar geïnventariseerd worden.
(Overgenomen

uit De Volkskrant d.d. 20-9-1971)

rlt

irit;

,,

/.9
,...TeleÍoon voor menÊer Den Uyllt"
(\íibo, Volkskrant 22-9 -197 1)
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De verkoop van populierehout, subsidie-aanvragen, de aankoop van plantsoen, het plantklaar maken van percelen en de aanleg en verzorging van
beplantingen zijn onderwelpen waarmee we in de komende tijd te maken
krijgen. Hoe eerder met de voorbereidingen begonnen wordt des te geringer de kans dat men in tijdnood komt.

Houtprijzen

Het zich zo vroeg mogelijk oriënteren

over de verkoopmogelijkheden van
populierehout uit de te vellen beplantingen is zeer belangrijk. Niet alleen
de bomen uit bos-, weg-, grens- en
erfbeplantingen maar evengoed die uit
stadsbeplantingen komen voor verk*p in aanmerking. Het artikel
,,Sterk gestegen prijzen voor populiereindusriehout", gepubliceerd in het no-

vembernummer van,,Populier" 1974,
is een nuttige informatiebron voor een
ieder die zich over de afzetmogelijk-

heden van het hout wil oriënteren
(het is moeilijk te overzien in hoeverre

de algemene ekonomische malaise van
dit moment van invloed is op de houtprijzen). Niet alleen voor populieremaar ook voor wilgehout bestaat belangstelling. Om een zo hoog moge-

lijke prijs voor het te vellen hout te
krijgen is het gewenst tijdig kontakt
oP te nemen met houthandelaren of
met verbruikers die het hout rechtstreeks van de producenten kopen.
Door de bomen in het najaar of vroeg

in de winter te verkopen en af te voeren kan ook bijtijds met de aanleg van
de nieuwe beplanting begonnen worden.

Sabsiàieregelingen

Bij het

of

Staatsbosbeheer kan voor weg-

voor nieuwe
bebossingen en voor herbebossingen
een rijksbijdrage in de aanleg- en eerste onderhoudskosten worden aangevraagd. Formulieren moeten, voordat
grensbeplantingen,

met de aanleg van de beplanting
wordt begonnen, bij het Staatsbosbeheer worden aangevnagd en wel bij

de Hoofdingenieur Direkteur van de
Landinrichting gevestigd in de provincie waarin het perceel is gelegen. In de
Kalender van het augustusnummer van

,,Populier" 1975 zijn de betreffende

kantooradressen en telefoonnummers
vermeld. Deze bijdrage bedraagt maximaal 80 /o van de kosten bij de aan-

beëindiging voor de vergoedingsregeling van het O en S-fonds in aanmerking komen, hun grond niet aan het
S.B.L. behoeven af te staan als ze deze
bebossen. Ook voor het bebossen van
deze grond kan bovengenoemde rijksbijdrage worden aangevraagd. Landbouwbedrijven, die in een ruilverkaveling zijn gelegen, komen voor de vergoedingsregeling van het O en S-fonds
niet in aanmerking.
Een andere mogelijkheid om de kosten van een nieuwe bebossing zo Iaag
mogelijk te houden is de plantsoensubsidie-regeling van de Stichting Industrie-Hout. Aan eigenaren van nieuwe bebossingen (minimaal 2 à 3 ha)
zal gratis éénjarig populiereplantsoen

worden verstrekt mits deze in een
dichte plantafstand worden geplant
(minimaal 400 bomen per ha). Door

deze stichting wordt jaarlijks voor een
bepaald bedrag aan plantsoen beschik-

leg van een nieuwe beplanting en
maximaal 50 % bij herbebossing.
In aanmerking komen alleen die weg-

baar gesteld. Inlichtingen over

en grensbeplantingen van populier en
wilg indien deze uit tenminste 200

de rijksbijdrage, worden verstrekt door
de Stichting Industrie-Hout, Bowlespark 18 te I7ageningen, tel. 08370-

bomen

(in

enkelrijige beplantingen)

bestaan en nieuwe bebossingen van
tenminste t ha; voor de bijdrage in de
kosten bij herbebossing geldt een minimum oppervlakte van 0,5 ha of van
meerdere percelen die tezamen groter
zijn dan 0,5 ha.
Een bij velen minder bekende regeling
is dat landbouwers, die bij bedrijfs-

deze

vorm van subsidie, die niet in mindering wordt gebrachr op bovengenoem-

10i21.
Rassenkeuze
rassenkeuze, die van groot belang
is om een goed groeiende en gezonde
beplanting te krijgen, wordt niet alleen

De

door bodemkundige maar ook door
klimatologische faktoren bepaald. Ook
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het gebruik van rassen met een grote

bieden moet het gebruik van balsem-

gwoeligheid voor bladziekten moet
daarom dringend worden ontraden
evenals het planten van buitenlandse

populieren en balsemhybriden voor
weg- en grensbeplantingen voorlopig

rassen zonder dat hiervoor het advies

aanplant alleen op beperkte
schaal aan te bevelen. Een uitzonde-

nen. De mogelijkheid dat dergelijke

ring moet worden

beplantingen niet voor een rijksbijdrage in aanmerking komen is bovendien
zeef groot. Veel buitenlandse rassen
moeten in verband met hun gevoeligheid voor ziekten of omdat ze in ons

voor weg- en grensbeplantingen moet,
gezien het gevaar voor topbreuk, overal worden afgeraden.
Voor zover bekend stellen de zwarte

vergemakkelijkt de werkzaamheden bij
de aanleg van nieuwe beplantingen.
Door dichtgroeiende sloten en greppels schoon te maken kan het oppervlaktewater sneller afstromen. Het is
vooral noodzakelijk voor die percelen
waar het grondwater ook in de vegetatieperiode hoger dan 50 cm onder
het maaiveld staat.
Gronà.bewerking van in te planten
percelen kan het beste vóór de winter
uitgevoerd worden zodat de grond kan

land klimatologisch niet thuis horen
worden afgeraden (zie artikel ,Popu-

balsempopulieren ('Barn','Donk','Geneva', 'Oxford' en 'Rochester'), de hy-

Het planten van populieren geschiedt

van een deskundige wordt ingewon-

worden ontraden;

is de

in

andere gebieden

gemaakt voor
'Fritzi Pauley'; het gebruik van dit ras

nazakken.

in het vroege voorjaar. Voor

lieren en de EEG", februarinummer
,,Populier" t975).De rassen die in ons

briden van balsempopulieren ('Androscoggin') en de balsempopulieren
('BIom', 'Fritzi Pauley' en 'Heimburger') iets lagete eisen aan de bodem

meestal

der aangeplant en zijn vervangen door
rassen met een grotere resistentie tegen deze ziekten. Zo kan de aanplant
van de na L967 in de handel gekomen

dan de zwarte populieren (P. nigra en
de euramerikaanse populieren).
Mocht u twijfelen aan de keuze van
het juiste ras of aan de geschiktheid
van de groeiplaats win dan het advies
in van een deskundige; dit voorkomt

tweejarige en oudere planten moeren
de plantgaten 50 à 60 cm in het vierkant en 50 à 60 cm diep zijn. Te grote
plantgaten verhogen onnodig de aanlegkosten. Van belang is dat de bomen
voldoende diep staan; op sterk aan de
wind blootgestelde gebieden voorkomt
men het scheefwaaien van de bomen

land gevoelig voor bladziekten zijn
worden in de laatste jaren steeds min-

nieuwe rassen'Dorskamp','Flevo',

'Oxford', 'Geneva', 'Rochester' en 'Androscoggin' worden aanbevolen daar
ze in voldoende mate resistent tegen
roest en Marssonina zijn. De aanplant
van de volgende nieuwe rassen dient
op beperkte schaal te geschieden:
de euramerikaanse populieren'Agathe
F, 'Florence Biondi' en 'Spijk'; de

later teleurstellingen.
Plantsoen

door dieper te planten. Indien

grondwaterstand tijdens de aanleg zeer
hoog staat verdient het aanbeveling de
populieren direkt na het maken van de
plantgaten te poten waardoor voor-

'West-Amerikaanse
balsempopulieren
'Blom', 'Fritzi Pauley' en 'Heimburget'
en de zwarte balsempopulieren 'Barn'
en 'Donk' (hybriden van P. deltoides
en P. trichocaqpa).
Het nieuwe ras 'Rap' is door problemen, het ontstaan van kleine en grotere knobbels op starn en takken waar-

De groei van éénjarige planten is in

van de oorzaak nog r'iet bekend is,

de meeste gevallen beter dan die van
tweejarig en zeker beter dan die van
ouder plantsoen. Bovendien is het risiko van aantasting door schorsbrand
(Dothichiza) bij meerjarige populieren ook groter dan bij éénjarige planten. Meerjarig plantsoen is niet alleen
duurder in aanschaf maar ook de
plantkosten zijn hoger.
Indien door bepaalde omstandigheden

dere informaties zullen, zodra hierover
meer bekend is, verstrekt worden.
De sinds 1966 in beplantingen van de

Stichting Industrie-Hout uitgeplante
'Agathe F' en 'Florence Biondi' groeien
zeeÍ bevredigend. De gevoeligheid

voor Marssonina is zeer gering; in
verband met hun grote gevoeligheid
voor roest moeten ze echter niet in de
nabijheid van lariks worden aangeplant. Beide rassen hebben waarschijn-

lijk een goede windresistentie.
Met het gebruik van 'Fritzi

Pauley'

moet men zeer voorzichtig zijn, bij dit
ras komt in de zomer vaak topbreuk
voor.

vijf andere rassen zijn nog erg beperkt. De groei in
de eerste jaren in proefbeplantingen is
De ervaringen met de

goed, evenals hun resistentie

het gebruik van éénjarig

plantsoen

niet mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij
de aanleg van weg- en grensbeplantingen en de aanleg in grienden en hakhourpercelen, verdienen stevige tweejarige planten de voorkeur boven
oudere planten.
Niet alleen voor éénjarig maar ook
voor meerjarig plantsoen geldt dat de

planten niet te slap mogen zijn, dus
niet te lang in verhouding tot de dikte.

tegen

bladziekten en kanker.
In sterk aan de wind blootgestelde ge-

diepte van 40 cm voldoende; voor

Naast de keuze van het juiste ras is
het gebruik van goed plantmateriaal
een belangrijke faktor om een beplanting te doen slagen, dat wil zeggen
met weinig uiwal en een snelle jeugdgroei. Het is daarom noodzakelijk het
plantsoen tijdig te bestellen en aan de
kwaliteit hoge eisen te stellen. Stevige,
zo mogelijk vertakte, éénjarige planten
zullen in de meeste gevallen voorkeur
verdienen boven meerjarige planten.

tijdelijk uit de handel genomen. Na-

éénjaige planten zijn plantgaten van
3J x 35 cm of 40 x 40 cm, bij een

Aanleg ond,erhoaà
Een goede ontutatering van het perceel

de

komen wordt dat de plantgaten vol
water lopen.

Het snorien van populieren moer
nooit tijdens vorstperioden of bij vriezend weer gebeuren;

bij

snoeien

in het

begin van de winter overgroeien

de

wonden meestal slechter dan wanneer
het later in de winter gebeurt. De
voorkeur moet echter aan de periode
eind mei tot half juli gegeven worden;
de vorming van waterloten is geringer
bij snoei na het uitlopen en vóór het
afsluiten van de groei.
Snoei niet hoger dan 6 m en verwijder
niet meer dan een enkele zware tak uit

de blijvende kroon. Te hoog en

te

ztraar in de kroon snoeien brengt hoge
kosten en aanwasvermindering met

zich mee.

\Vaar

in

nieuwe beplantingen

scbad.e

door reeën, konijnen of hazen kan
worden verwacht is het gewenst de
jonge bomen met plastic spiralen of
gazen kokers (kippegaas of Italiaans
gaas) te beschermen. Het Italiaans
gaas kan zowel rechtstreeks bij de Íabriek (het adres is vermeld in de ,,Kalender" van het februarinummer I97 5)
als bij het Magazijn Bosbouwgereed-

schappen van Heidemij Nededand
BV te Arnhem (Postbus 139) besteld

worden'

H.rr.K.

voot

bedriiven in
Eerbeek kopen wii vezelhout van
populier en wilg

:
bewerking :
kwaliteit :
afmetingen

één van onze

lang 180-220 cm, doorsnede 10-30 cm,

*

1 m lang houtwordttoegestaan

glad gesnoeid, ongeschild
gezond, vers, kromming max. 10 cm op 200 cm

aanbiedingen aan

foreco

internationate houthandet bv

Arnhem, Postbus 230
Schaarsbergen, Koningsweg 35-c
Tel. (085) 454431

of aan:
A. Zantinge, Zelhem, Tet. (08342) 1769

@

b.v. boom l$uekerii,, udenhou
delaruekerij

Populus alba
'Raket'

@

dieiulsteven
voor Is.

t"
@

Populus tremula
'Tapiau'
Populus canescens
'Enniger'
'Honthorpa'
'Limbricht'
'De MofÍart'

,ruDENHOUT,,

*

EEN OUDE NAAM
TUSSEN
NIEUWE
POPULIEREN

*

'Hulst' 'Loenen'

AN OLD NAME

BETWEEN
NEW POPLARS
,TUDENHOUT"
UN ANGIEN NOM
ENTRE

Populus interamericana

'Barn'
'Donk'
'Rap'

ltouvEAUx

Populus trichocarpa
'Blom'
'Heimburger'
'Fritzi Pauley'

,TUDENHOUT"

EIN ALTER NAME
ZWISGHEN
NEUE PAPPELN

Populus

'Androscoggin'
'Geneva'

'Oxford'
'Rochester'

B.V. Boom kwekerij,,Udenhout
Postbus 31 - Udenhout
Telefoon 04241-2131

'Vereecken'

Populus euramericana
'Agathe F'
'Lóns'
'Dorskamp' 'Marilandica'
'Flevo'
'Robusta'
'Florence Biondi' 'Serotina'
'Gelrica'
'Serotina de Selys'
'HarÍÍ'
'Spijk'
'Heidemij'
'TardiÍ de Champagne'
'1214'
'Zeeland'

PEUPLIERS

*

'Witte van Haamstede'

Populus nigra

,TUDENHOUT"
*

'Schijndel'
'Schleswig l'
'Tatenberg'

"

